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DE AFSLUITENDE AVOND 
Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met 

een gezellige avond. Dat kan bijvoorbeeld 

een verhalenverteller, een buikdanseres of 

poppenkast zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook eten we met z’n allen. Deze avond 

heeft een thema, zoals sprookjes of 

griezelen.  

 

DE KOSTEN 
Cursus Bewegen op Muziek  € 75,00 

Zomercursus Bewegen op Muziek € 20,00 

Activiteitenbijdrage   € 25,00 

 

- onder voorbehoud - 

 

 

DE MAKERIJ 
De Makerij is een dagbestedinglocatie van 

Leekerweide. Er heerst bedrijvigheid, 

energie en activiteit. Creatief met textiel, 

papier, houtbewerking, inpakwerk, bezig 

zijn in de bakkerij, noem maar op. 

De perfecte locatie voor onze lesavonden. 



Hoe maak je een saaie maandag leuk? 

Waarom ga je deur uit als het buiten stormt 

en regent? Het antwoord vind je in De 

Makerij in Hoorn. In deze dagbesteding-

locatie van Leekerweide vind je iedere 

maandagavond De Coenstad Rollies. 

 

DE LESSEN 
Elke maandag wordt door een enthousiaste 

groep mensen met een verstandelijke- of 

meervoudige handicap een dansgroep 

gevormd. 

We hebben het in de groep dan wel over 

dansen, maar eigenlijk gaat het om 

bewegingsspelletjes op muziek.  

In het tot danszaal omgetoverde restaurant 

staan de dansers, al dan niet in een rolstoel, 

te popelen om te beginnen. Martin is de DJ 

en start met de Europa  Express. Een vrolijk 

nummer, dat de trouwe bezoekers meteen 

herkennen. 

DE DANSEN 
De meeste dansen zijn gemaakt door een 

dansinstructeur. Er wordt naar gestreefd elk 

jaar enkele nieuwe dansen aan te leren. 

Naar aanleiding van de actualiteit komen er 

ook wel nieuwe dansen bij. 

 

DE MUZIEK 
De muziek vertelt vaak het verhaal van het 

bewegingsspelletje. Dit betekent dat de 

muziek vaak erg duidelijk aangeeft welke 

bewegingen er gedaan worden. 

Het is ook mogelijk dat de deelnemers hun 

eigen muziek meenemen die dan tijdens de 

afsluitende dans gebruikt wordt. 

“Voor allemaal is het hard 
werken geblazen. 

Je moet goed nadenken 
over de pasjes en hoe 

je weer precies  
op de goeie plek uitkomt. 

De oefeningen zijn zo 
ingericht, dat je alle 

spieren lekker 
kunt 

losdansen.” 

Enthousiasme 
is het 

kernwoord. 

Ze stellen zich op in twee rijen tegenover 

elkaar, stappen vooruit en achteruit, draaien 

om hun as en begroeten de dame of heer 

aan de overkant met een knikje. 

Alles gaat op de maat van de muziek. Voor 

de nieuwe bezoekers en voor degenen die 

door al het gedraai niet meer weten of links 

nou die kant of toch die andere kant op is, 

schiet Martin te hulp. Hij en zijn vrouw Gaby 

dansen zelf mee: Martin op twee benen en 

Gaby met twee wielen. Sommige rolstoelers 

draaien aan de wielen, anderen gebruiken 

de ‘joystick’. 

 

DE INSTRUCTEURS 
Onze instructeurs, Martin en Gaby Schouten, 

zorgen ervoor dat iedereen de dansen 

meester wordt. 

Beiden hebben het diploma dansinstructeur 

van de Nederlandse Bond voor Aangepast 

Sporten en zijn erkend door het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

DOELEN 
 Maat en ritme ervaren; 

 Plezier beleven aan het samen dansen; 

 Ruimtelijk inzicht vergroten; 

 De behendigheid in de rolstoel 

vergroten  - indien van toepassing. 


